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Traktnamnet Villshärad i Halmstads kommun

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag (bilaga 1)

Sammanfattning
Kulturnämnden har av stadskontoret ombetts lämna synpunkter i ärendet kring begäran
av ändring av traktnamnet Villshärad.
Den statliga Lantmäterimyndigheten har tillskrivit Halmstads kommun med anledning
av att styrelsen för Vilshärads Badortsförening begärt att traktnamnet Villshärad ska
ändras till Vilshärad, dvs. stavas med ett l.
Lantmäteriets remissinstanser Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och
folkminnen anser att det inte är god ortnamnssed att ha två parallella stavningar av
samma ortsnamn och förespråkar en stavning med två l enligt den officiella stavningen.
Ingen vill dock helt motsätta sig en stavningsändring, då den har stöd och hävd i det
lokala och kommunala namnbruket.
Kulturnämnden har inom sitt ansvarsområde att besluta om namngivning av allmänna
platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker. Namngivning av traktnamn ligger
inte inom nämndens ansvarsområde. Då kulturnämnden trots detta har ombetts lämna
synpunkter i ärendet förordar förvaltningen att nämnden ser positivt på en ändring av
traktnamnet och yttrar sig enligt förvaltningens förslag (bilaga 1).

Ärendet
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Uppdrag
Kulturnämnden har av stadskontoret ombetts att lämna synpunkter angående en begäran
om ändring av stavningen av traktnamnet Villshärad. Begäran som är ställd till den
statliga lantmäterimyndigheten kommer från styrelsen för Vilshärads badortsförening.
Den statliga lantmäterimyndigheten som beslutar i ärendet har tillsänt Halmstad
kommun ärendet för yttrande.

Bakgrund
Styrelsen för Vilshärads Badortsförening har hos den statliga lantmäterimyndigheten
begärt att traktnamnet Villshärad ska ändras till Vilshärad, dvs. stavas med ett l.
Det är den statliga lantmäterimyndigheten som beslutar om traktnamn, Halmstads
kommun har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Lantmäteriet har också remitterat frågan till fastighetsägare inom trakten Villshärad och
till Riksantikvarieämbetet samt till Institutet för språk och folkminnen.
Kulturnämnden har inom sitt ansvarsområde att besluta om namngivning av allmänna
platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker. Namngivning av traktnamn ligger
inte inom nämndens ansvarsområde.
Kulturnämnden har 2010-05-26 § 56, beslutat att stavningen av gatunamnen i
Villshärad inte ska ändras, utan att stavningen med ett l ska behållas. Beslutet var
föranlett av en begäran från byggnadskontoret om en ändring av gatunamnens
stavningen till två l. Denna begäran var en följd av att posten ville ändra postortsnamnet
från Gullbrandstorp till Villshärad.

Analys, förslag och motivering
Lantmäteriets remissinstanser Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och
folkminnen menar båda att det inte är god ortnamnssed att ha två parallella stavningar
av samma ortsnamn. Båda förespråkar en stavning med två l enligt den officiella
stavningen. Ingen vill dock helt motsätta sig en stavningsändring, då den har stöd och
hävd i det lokala och kommunala namnbruket.
Det är med hänvisning till 1 kap 4 § lagen (1988:950) om kulturminnen mm som
remissinstanserna förordar nuvarande stavning med ett l. Enligt lagen ska god
ortnamnssed iakttas i statlig och kommunal verksamhet. I lagens mening är
namnformen Villshärad hävdvunnen. Riksantikvarieämbetet påtalar dock att
”kommunen genom sin från de allmänna kartornas stavning avvikande namnsättning
1980, dvs. långt före tillkomsten av 4 § i KML, åstadkommit en olycklig och olämplig
situation med två konkurrerande stavningar, vilka båda med viss rätt kan uppfattas som
officiella”.
Kulturnämnden beslutade 2010-05-26 § 56, att inte ändra stavningen av gatunamnen till
Villshärad med två l. I underlaget till beslutet motiverades detta med att förvaltningen
efter kontakter med berörda adressater, Vilshärads Havsbads Vägförening samt
handläggande tjänsteman på byggnadskontoret bedömt att en majoritet av de boende
ville behålla stavningen av gatunamnen med ett l. Detta i kombination med att
stavningen med ett l använts under lång tid och därmed skulle kunna betraktas som
hävdvunnen.
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Namngivning av traktnamn ligger inte inom kulturnämndens ansvarsområde.
Kulturförvaltningen vill trots detta föreslå att nämnden ser positivt på en ändring av
traktnamnet till en stavning med ett l. Motivet till detta är detsamma som anförts i
beslutet om gatunamnen. Kulturförvaltningen vill dock tillägga, då traktnamn ligger
utanför nämndens kompetensområde, att nämnden har förståelse för om lantmäteriet
inte ändrar traktnamnet.

Konsekvenser
-

Ärendets beredning
Inom kommunen
-

Andra grupper
-

Fackliga organisationer
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

Lista över bilagor
1. Förvaltningens förslag till yttrande
2. Lantmäteriets skrivelse 2012-01-09
3. Yttrande från Institutet för språk och folkminnen 2011-12-16
4. Yttrande från Riksantikvarieämbetet 2011-03-30
5. Protokoll kulturnämnden 2010-05-26, § 56 samt tillhörande tjänsteskrivelse
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Tf Förvaltningschef
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Yttrande angående traktnamnet Villshärad i Halmstads
kommun
Den statliga Lantmäterimyndigheten har tillskrivit Halmstads kommun angående att
styrelsen för Vilshärads Badortsförening begärt att traktnamnet Villshärad ska ändras
till Vilshärad, dvs. stavas med ett l. Kulturnämnden har av stadskontoret med anledning
av detta ombetts lämna synpunkter i ärendet.
Lantmäteriets remissinstanser Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och
folkminnen menar båda att det inte är god ortnamnssed att ha två parallella stavningar
av samma ortsnamn. Båda förespråkar att stavningen med två l enligt den officiella
stavningen behålls. Ingen vill dock helt motsätta sig en stavningsändring, då den har
stöd och hävd i det lokala och kommunala namnbruket.
Kulturnämnden beslutade 2010-05-26 § 56, att inte ändra stavningen av gatunamnen till
Villshärad med två l. I underlaget till beslutet motiverades detta med, att förvaltningen
genom kontakter med berörda adressater, Vilshärads Havsbads Vägförening samt
handläggande tjänsteman på byggnadskontoret, visat att majoritet av de boende ville
behålla stavningen av gatunamnen med ett l. Stavningen med ett l har använts under
lång tid och skulle därmed kunna betraktas som hävdvunnen
Kulturnämndens uppdrag enligt reglementet är att besluta om namngivning av allmänna
platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker. Beslut om traktnamn ligger enligt
reglementet utanför kulturnämndens ansvarsområde.
Kulturnämnden vill trots detta framföra att nämnden ser positivt på en ändring av
traktnamnet till en stavning med ett l. Motivet till detta är detsamma som anförts i
beslutet om gatunamnen. Kulturnämnden vill dock tillägga, då traktnamn ligger utanför
nämndens ansvars- och kompetensområde att nämnden har förståelse för om
lantmäteriet inte ändrar stavningen av traktnamnet.
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För nämnd/styrelse

Lena Ekman
Ordförande

Kristina Blomquist
Tf Förvaltningschef
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